
NOTAS IMPORTANTES 
 
DOMINGO DA ASCENSÃO DO SENHOR – As 

sete semanas da Páscoa incluem a celebração da 

Ascensão do Senhor, quarenta dias após o Domingo 

da Ressurreição (Atos 1.3-11). Porém, visto que cai 
na quinta-feira, tornou-se costume festejá-la no 

domingo seguinte, o sétimo do período pascal. Pela 

sua morte e ressurreição, Cristo completou uma vez 

por todas a obra da salvação. Pela ascensão, o Pai 
coroou a obra de Cristo, dando-lhe todo o poder no 

céu e na terra como Cabeça da Igreja (Ef 1.20-22), 

Senhor do mundo (Fp 2.9-11) e grande Sumo 

Sacerdote (Hb 5.5-6), que não cessa de interceder por 
seu povo (Hb 7.23-25). Pela ascensão, Cristo retirou 

de entre seus seguidores a sua presença física, 

glorificada pela ressurreição, a fim de que a 

majestade do poder de seu amor se difundisse por 
toda parte (Ef 1.23). Mediante a atuação do seu 

Espírito Santo (Jo 16.7) Cristo continua presente com 

seu povo, porém de um modo mais real e verdadeiro 

ainda (MT 18.20; Jo 20.29; 1 Pe 1.8) até a 
consumação do seu reino (MT 28.20). Devido à 

importância da doutrina da ascensão no pensamento 

de Calvino e outros reformadores e na teologia 

sacramental reformada, a celebração deste dia 
litúrgico se reveste de um significado especial para os 

presbiterianos. Além do mais, a ascensão de Cristo, 

vem a ser o elo necessário entre a Páscoa e o 

Pentecostes, pois a dádiva do Espírito Santo para a 
Igreja só tem sentido no contexto da ressurreição do 

Senhor. (Calendário Litúrgico da IPI) 

 

SEMANA DA UNIDADE DOS CRISTÃOS – A 
celebração que inaugura a semana da unidade dos 

cristãos, promovida pelo CONIC (Conselho Nacional 

de Igrejas Cristãs - Rio), acontecerá hoje no culto da 

noite, aqui na ICI.  Acolhemos com ternura e amor 
nossos irmãos e irmãs de diferentes comunidades 

cristãs, e rogamos a Deus que o espírito ecumênico 

esteja sempre no horizonte de nossa busca.   

 

SERGIO DUARTE E O SAGRADO 

MINISTÉRIO – Hoje, no culto da manhã, o irmão 

Sergio Duarte fará um sermão de prova como 

requisito para o processo de sua ordenação ao 
sagrado ministério da Palavra e dos sacramentos. 

Logo após o culto o pregador será examinado por um 

concilio convocado especialmente para este fim. Tal 

concilio, formado por pastores e presbíteros de 
diferentes denominações cristãs, inquirirá o candidato 

sobre sua vocação religiosa, seu compromisso 

ecumênico, suas posições teológicas e seu chamado 

ao sagrado ministério. 
 

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 

ESPIRITUALIDADE INTEGRAL – Já se 
inscreveu para o próximo encontro da ICI? Pois faça-

o ainda hoje, garantindo lugar nesta grande festa de 

comunhão e convivência. Eis os preços: Inscrição: R$ 

20:00, Pousada: R$ 160,00 por pessoa, crianças até 5 
anos grátis; de 6-10 anos: R$ 80,00, a partir de 11 

anos preço de adulto. O pagamento pode ser 

parcelado em até três vezes. Teremos um casal de 

professores especialmente voltados para as atividades 
com nossas crianças. Confira as fotos do local do 

encontro:  www.sonhoverde.com 

ENCONTRO DA ICI NO RECREIO - Queria 

agradecer o convite e a carona, e dizer que amei 

participar deste "Encontro da Paz". Espero poder ir a 

outro em breve e digo que estava com muita saudade 
destas palavras tão sábias, confortantes, que sempre 

encontrei na ICI. Com a mudança para Barra tornou-

se inviável minha vinda a Ipanema aos domingos. 

Mas eu queria dizer uma coisa e te peço para 
transmitir à nossa família ICI: que realmente a ICI é 

muito mais que um simples endereço físico, Rua 

Joana Angélica 203. Ela está nos corações de 

TODOS os seus membros efetivos e afetivos. Ela é 
realmente uma FAMILIA! Foi assim que me senti na 

sexta-feira, na casa da Ângela e do George, de volta à 

ICI, com meu coração cheio de emoção, meus olhos 

cheios de lágrimas, mas feliz, muito feliz. {Wânia} 
 

BATISMO DE SANGUE - A diaconia da ICI 

promoverá no dia 05 de junho a exibição, seguida de 

debate, do filme Batismo de Sangue. A película narra 
a participação dos dominicanos na luta contra a 

ditadura brasileira.  O debate contará com a presença 

do Prof. Ivo Lebauspin, ex dominicano, que viveu na 

pele todas as agruras daquele difícil momento da 
história brasileira, sendo também um dos personagens 

retratados no filme.  Detalhes no blog da ICI: 

www.igrejacristadeipanema.wordpress.com 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Aline 

Siqueira Silva; dia 20: bruna Stutz, Cecília Temke, 

Maria Aparecida Lima Campos, Maria da Penha 

Pontechelle Marques; dia 21: Miguel Costa Van 
Hombeeck, Rafael Caldana da Silveira; dia 22: 

Marina Maciel Soares da Silva.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 

suas bênçãos. 
 

PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO – Amanhã, às 

18:00h, é dia de classe Paul Tillich: capítulo 2 do 

livro A casa da teologia. Logo após o estudo, o 
mergulho no silêncio e na contemplação do Sublime 

Amor: o momento da meditação, sob a direção de 

Graça Ivo. Junte-se a nós! 

 

COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA O 

CREI - O computador e impressora usados pela 

secretaria do CREI precisam urgentemente de uma 

atualização.  São ferramentas imprescindíveis para o 
bom andamento da instituição. Alguém se 

candidataria a oferecer de presente ao nosso CREI 

um novo equipamento? O presidente Leonardo 

Amorim e a secretária Elizete podem informar sobre 
a configuração ideal de tais equipamentos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 
noite: Mariana e Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor 
não se esqueça de desligar o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL – Cultos: 
domingos às 10:30h e 19:00h. Classe Paul Tillich: 

segundas às 18:00h. Meditação: segundas às 19:00h. 

http://www.sonhoverde.com/
http://www.igrejacristadeipanema.wordpress.com/

